
  

Sertifikaadiõigusega erinäitus 
jahikoertele. 
Specialty Show (CAC) for Hunting Breeds  

Palmse mõisas/ Palmse Manor 
26.08.2017  

 

Antud näitusel saadavad hinded sobivad jahipassi vormistamiseks, lisaks võistlevad parimad koerad Eesti 
tšempionitiitlite kinnitamiseks vajalikele sertifikaatidele. Näitusel võivad osaleda kõikide Eestis jahiks kasutatavate 

tõugude esindajad/ List of breeds that can be used for hunting in Estonia:: http://kennelliit.ee/wp-

content/uploads/2013/09/eestis_jahiks_kasutatavad_koeratoud.pdf   

 

NB !Näitusel võivad osaleda kõik kupeeritud sabadega linnu- ja urukoerad.  

NB! All dogs with docked tails are allowed to participate! 

Korraldajatel on õigus muuta või lisada kohtunikku./ The organizers have the right to add or change the judge.  

 

 Kohtunikud/ Judges : 
Maret Kärdi ( EE)  
Valdas Petrauskas ( LT)  
Natalija Borodajenko ( LV)  

 

3. rühm/Group 3   

      kõik  jahikoeratõud/ All Hunting Breeds 

– Natalija Borodajenko  

4. rühm/Group4   

      taks ( kõik karvatüübid )/ Dachshund, Standard  
– Natalija Borodajenko 
      küülikutaks ( kõik karvatüübid), kääbustaks ( kõik  

karvatüübid )/ Dachshund, Miniature, 
Dachshund, Rabbit – Valdas Petrauskas  
 

5. rühm/ Group 5 
lääne- siberi laika, ida- siberi laika,  vene-euroopa 
laika, soome püstkõrv / Russian-European Laika, 
East-Siberian Laika, West-Siberian Laika, Finnish 
Spitz – Valdas Petrauskas  
kõik ülejäänud põhjamaised jahikoeratõud / 
All Other Nordic Hunting Breeds - Maret Kärdi  

 
6. rühm / Group 6 
eesti hagijas/ Estonian Hound  – Valdas 
Petrauskas  

 

 

kõik ülejäänud jahikoeratõud/  

All Other Hunting Breeds – Maret Kärdi  

 
 

7.rühm/ Group 7 
kõik jahikoeratõud / All Hunting Breeds –     
Maret Kärdi  

 

8.rühm/ Group 8 
ameerika kokkerspanjel, inglise kokkerspanjel, 
inglise springerspanjel, siledakarvaline retriiver, 
kuldne retriiver, labradori retriiver, welshi 
springerspanjel / American Cocker Spaniel, 
English Cocker Spaniel, English Springer Spaniel, 
Flat Coated Retriever, Golden Retriever, Labrador 
Retriever, Welsh Springer Spaniel  
-  Natalija Borodajenko 

kõik ülejäänud jahikoeratõud/  
All Other Hunting Breeds- Maret Kärdi  
 

10. Rühm/ Group 10 
kõik jahikoeratõud / All Hunting Breeds – Maret 
Kärdi 

 

 

 

 

 

 

 

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/eestis_jahiks_kasutatavad_koeratoud.pdf
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/eestis_jahiks_kasutatavad_koeratoud.pdf


Võistlusklassid (vanust määravaks kuupäevaks on näituse päev)/ 

Show Classes (based on the day of the show): 

        
 beebiklass (4 kuni 6 kuud )- võistlevad  Tõu Parima Beebi tiitlile; 

Baby Class (4 to 6 months)- compete for Best of Breed Baby ; 

 kutsikaklass (6 kuni 9 kuud) – võistlevad Tõu Parim Kutsika tiitlile; 

   Puppy Class ( 6 to 9 months) – compete for Best of Breed Puppy ; 

 

 juunioriklass (9 kuni 18 kuud) – võistlevad juuniorsertifikaadile, Tõu Parima Juuniori ja Tõu 
Parima tiitlile; 
Junior Class ( 9 to 18 months) – compete for JCAC, Best of Breed Junior and Best of Breed; 

 noorteklass (15 kuni 24 kuud) – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 

Intermediate Class ( 15 to 24 months)- fompete for CAC and Best of Breed ; 

 avaklass (alates 15 kuust) – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 

Open Class ( from 15 months ) – compete for CAC and Best of Breed; 

 kasutusklass (alates 15 kuust), registreerimislehele lisada koopia F.C.I. või EKL 
töösertifikaadist – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile ning Tõu Parima Töökoera 
tiitlile; 
Working Class ( from 15 months), entery requires a certificate of working trial results, 
which must be submitted together with the entery form- compete for CAC and Best of 
Breed and Best of Breed Working Dog; 

 tšempioniklass (alates 15 kuust), registreerimislehele lisada koopia koera tšempionitiitli 
diplomist – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 
Champion Class ( from 15 months), entry requires a champion title diploma, which 
must be submitted together with the entery form- compete for CAC and Best of Breed; 

 veteraniklass (üle 8 aasta) – võistlevad veteransertifikaadile, Tõu Parima Veterani ja Tõu 
Parima tiitlile. 
Veteran Class ( fom 8 years)- compete for VetCAC, Best of Breed Veteran and 
 Best of Breed. 

NB! Kõik vanuserühma Tõu Parima tiitli saanud koerad osalevad näitusepäeva lõpus oma 

vanuserühma ( beebi, kutikas, juunior, töökoer, koerm vereran ) parima konkursil./ All 
Best of Breed dogs continue competing at the end of the day in Final Competitions (BIS 
Puppy, BIS Junior, BIS Veteran, BIS Working Dog, Best In Show). 
 

Kõik näitustel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või 
mikrokiibiga ning olema vaktsineeritud vastavalt Eesti Kennelliidu vaktsineerimisnõuetele 
marutaudi, koerte katku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu./ All dogs must either 
have a microchip or a clear ID-tattoo and be vaccinated accordingly to Estonian Kennel 
Union’s vaccination requirements (Rabies, Distemper, Hepatitis and Parvovirus).

http://www.kennelliit.ee/dokumendid/ekl_naituste_eeskiri/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek


Registreerimistasu tuleb kanda Eesti Jahikoerte Tõuühingu arvele EE392200221011382978 
Swedbankis./ Entry fees must be transferred to Eesti Jahikoerte Tõuühing’s account 
EE392200221011382978 in Swedbank (SWIFT HABAEE2X). 

Registreerimisblanketile (www.kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/naitusele_registreerimise_leht1.doc) 

lisage tõutunnistuse ja maksekorralduse koopiad ning tšempionitiitlite ja/või töökatsete tulemuste 
olemasolu tõendavate dokumentide koopiad ning saatke e-kirjaga jahikoerad.ejtu@gmail.com) või 
tavapostiga (Jahikoerte erinäitus, Vabriku tn.6, 72210, Türi linn, Järvamaa) / 

Please attach a copy of the registration certificate, copies of the championship diplomas and/or 
working certificate, as well as a copy of the receipt to the entry form and send these by e-mail 
jahikoerad.ejtu@gmail.com  

 

EKL online süsteemis online.kennelliit.ee 

Lisainfo:   +3725118942 , +3725119978  või jahikoerad.ejtu@gmail.com  

               
 

 

Registreerimistähtajad ja –tasud/ Entery fees and Deadlines: 
 
 Kuni/until 

16.07.2017 
Kuni/until  

16.08.2017 

Beebi, kutsikas, veteran 
(Baby, Puppy, Veteran) 

20 € 20 € 

Üle 10. a. vanune veteran 
(Veterans 10 + years old)  

Tasuta/ free Tasuta/ free 

Koer/ ( Dog ) 25 € 35 € 

Paaride võistlus/  
( Brace competition ) 

5 € 5 € 

 

Soodustused ülalmainitud hindadest/ Discounts: 
EJTÜ liikme omanduses olevad koerad -5 € 
Eesti hagijad – soodustus 50% kehtivast registreerimishinnast/ Estonian Hounds -50% of the valid 
price 
Sama omaniku teine jne koer / kutsikas / veteran -2 € (üle 10.a. vanust veterani ei arvestata esimese koerana, 

samuti ei kehti soodustus eesti hagijatele) /Second etc dog / puppy / veteran -2 € (10+ years old veteran cannot 
be taken as first dog, not valid for Estonian Hounds) 

Tasuta saavad näitusel osaleda järgnevad võistlusklassid: 
 Kasvatajaklass – ühe kasvataja või kenneli samatõuline kolmest kuni viiest koerast koosnev 

rühm, kes on pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning sellel 
näitusel saavutanud vähemalt hinde “VÄGA HEA”. 

 Järglasteklass – isane või emane aretuskoer koos kolme kuni viie järglasega, kes on pärit 
vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning sellel näitusel saavutanud vähemalt hinde 
“VÄGA HEA”. Aretuskoer ei pea näitusel võistlusklassis osalema. 

 
Show Classes – Free of Charge (entry form has to be filled and sent):  Breeders’ Class – 3-5 dogs of the 
same breed from one breeder. Dogs must come from at least two different combinations and be over 
9 months of age. All the dogs in the class must have received at least “VERY GOOD“ on the given 
show.  Progeny Class – 3-5 offsprings of a stud male or female. The offspring must come from at least 
two different combinations of stud-male or bitch, be over 9 months of age and must have received at 
least ‘VERY GOOD’ on the given show in quality judging. 

 

Reklaam kataloogis (tähtaeg 16.08.2017) eraisikutele ja kasvatajatele 1 lk (A5, m/v) – 5 €; 

firmadele – 15 €. 

http://www.kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/naitusele_registreerimise_leht1.doc
mailto:jahikoerad.ejtu@gmail.com
mailto:jahikoerad.ejtu@gmail.com
http://online.kennelliit.ee/
mailto:jahikoerad.ejtu@gmail.com


 

NB! Kõik registreerimised (s.h. tasuta võistlustele) peavad korraldajateni jõudma 
hiljemalt 16.08.2017 

Hilinenud registreerimisi ei aktsepteerita, samuti ei toimu registreerimist 
näitusel kohapeal. 

 
NB! All entries (incl. free of charge competitions) must arrive latest on August 

16th, 2017. Entry on showground is not possible. 
 

Näitust toetab: 
Main Sponsor of Club: 

 
 


